NIVELLO & ESTRIHI

Močna in hitro suha osnovna plast
Baumitove izravnalne mase in estrihi so idealna rešitev za vse vrste tal v novih ali starih stavbah. Vgrajujemo
jih hitro in enostavno kot plavajoče, drseče ali vezane estrihe. Brez omejitev ali dodatkov so primerni tudi za
talno ogrevanje, odlikuje jih izjemno dolga življenjska doba.
NIVELLO – GLADKO IN ENAKOMERNO

RAPIDO – HITRO IN TRDNO

Če imate neravna tla, ki jih je treba zgladiti in izravnati, posebno
v starih stavbah, potrebujete visokovredno tekočo samorazlivno
izravnalno maso. Baumit Nivello Quattro je popolna izbira za
enakomeren in raven rezultat.

Iščete izjemno hitro rešitev, ki je tudi izredno odporna?
Zahvaljujoč inovativni Baumitovi tehnologiji za prihranek časa je
Baumitov hitrosušeči estrih pripravljen za polaganje talnih oblog
po 24 urah. Še več: zaradi mikroarmiranja z vlakni ima visoko
končno trdnost, zato je primeren tudi za višje obremenitve.

ESTRIHI

Baumit
estrihi

Kako dosežemo
popolnoma ravno površino?
Razlogi za izbiro estriha
Baumit
enostavno vgrajevanje
že po kratkem času pripravljen za polaganje talnih oblog
prihrani prostor na gradbišču
brez dodatkov primeren za talno ogrevanje
primeren tudi za zunanje površine
ojačan z vlakni
večja hitrost vgrajevanja
varen in močan
prava rešitev za vse primere

ALPHA – SAMORAZLIVNO IN BREZ STIKOV

SOLIDO – MOČAN IN ODPOREN

Samorazlivni estrihi Baumit Alpha so idealni za posebno velika
območja estriha in talnega ogrevanja. Zaradi dobrih samorazlivnih
lastnosti estrih popolnoma oblije cevi talnega gretja.

Estrihi Baumit Solido so klasika. S svojo dokazano kakovostjo
so primerni za vse vrste klasične uporabe. Zahvaljujoč dodatni
elastičnosti in trdnosti so primerni tudi za zunanje površine.

Baumit. Ideje prihodnosti.

GLADKO IN ENAKOMERNO

Nivello

SAMORAZLIVNE IZRAVNALNE MASE
samorazlivne
z malo krčenja
primerne za talno ogrevanje
Izravnalne mase so idealna rešitev, kadar je potrebna izravnava
tal. Poleg hitrega in enostavnega vgrajevanja tvorijo tudi popolno
podlago za polaganje ploščic in drugih talnih oblog.
Izravnalne mase pa niso potrebne le za izravnavo podlag z izrazitimi
dimenzijskimi nepravilnostmi ali za izenačevanje različnih višin
pri prenovah. V splošnem so nepogrešljive tudi takrat, ko talne
obloge zahtevajo stopnjo ravnosti, ki je estrihi ne dosegajo. To velja
predvsem za ploščice zelo velikega formata in za gladke obloge, kot
sta PVC in linolej.

Baumit Nivello
Idealna rešitev, če je pred polaganjem talne obloge podlago treba
izravnati. Odlikujeta jo visoka elastičnost in dobra samorazlivnost.
Brez dodatkov primerna za talno gretje. Kot sloj za izravnavo
vpojnosti in izboljšanje oprijema na vpojnih podlagah priporočamo
Baumit Grund, ki zagotavlja optimalno vezanje s podlago.

Baumit Nivello Quattro

Baumit Nivello Quattro je samorazlivna kalcij-sulfatna nivelirna in
izravnalna masa, ki se malo krči. Primerna je za notranje površine
debeline 1 - 20 mm. Nanesemo jo pred polaganjem talnih oblog
vseh vrst. Primerna je tudi za talno ogrevanje.

Baumit Grund

Pripravljeni visokovredni disperzijski premaz na osnovi umetnih
smol brez topil izravnava vpojnost na zelo vpojnih podlagah, kot so
cementni ali kalcij-sulfatni estrihi, grobi beton itd.

ESTRIHI

HITRO IN TRDNO

Hitrosušeči estrih
CEMENTNI ESTRIH
pripravljen za polaganje talnih oblog po 24 urah
ojačan z vlakni, za večje obremenitve
	brez dodatkov primeren za talno ogrevanje
Estrihi Baumit so primerni za novogradnje in prenove ter
zagotavljajo, da so tla trajno stabilna in lepa. Izbira je odvisna od
namena uporabe, obtežbe in vrste talne obloge.

Baumit hitrosušeči estrih
Ko «močno» ni dovolj močno in «hitro» ni dovolj hitro, potrebujete
Baumit SpeedFaser Estrich E 300 SE 1, ki je Baumitov hitrostni
rekorder. Zahvaljujoč inovativni Baumitovi tehnologiji za prihranek
časa je pripravljen za polaganje talnih oblog po 24 urah. In še več:
zaradi mikroarmiranja z vlakni ima visoko končno trdnost, zato lahko
prenaša višje obremenitve.

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

Če potrebujete estrih, ki je izjemno hiter in hkrati izjemno
močan, je Baumit SpeedFaser Estrich E 300 SE 1 prava izbira.
Pripravljeni z vlakni ojačani cementni estrih je primeren za
plavajoče, drseče in vezane estrihe. Odvisno od vremenskih
razmer je pripravljen za polaganje talnih oblog že po 24 urah,
poleg tega pa je brez dodatkov primeren za talno ogrevanje.
Baumit Rapido 1 je idealna izbira tudi za zunanje površine.
■
■
■
■

p ohoden: 18 ur
polno nosilen: 24 ur
začetek ogrevanja: 24 ur
čas zaščite: 24 ur

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 14

Pripravljeni z vlakni ojačan cementni estrih skupine E 300 (SIST
EN 13813 oz. ÖNORM 3732 CT-C30-F5-SE14) za plavajoče,
drseče in vezane estrihe, brez dodatkov primeren tudi za talno
gretje. Odvisno od vremenskih razmer, primeren za oblaganje po
14 dnevih. Primeren tudi za zunanje površine.
■
■
■
■

p ohoden: 48 ur
polno nosilen: 10 dni
začetek ogrevanja: 5 dni
čas zaščite: 5 dni

Baumit. Ideje prihodnosti.

SAMORAZLIVNO IN BREZ STIKOV

Alpha

SAMORAZLIVNI ESTRIH
samorazliven
omogoča velik izkoristek
	brez dodatkov primeren za talno ogrevanje

Popolno oblivanje cevi
Zaradi dobrih samorazlivnih lastnosti estrih popolnoma oblije cevi
talnega gretja. Tako zagotavlja optimalen prenos toplote prek cevi v
estrih, kar ustvari prijetno tople talne površine.

Baumit Alpha 2000 | FließEstrich CSFE 225

Pripravljeni kalcij-sulfatni tekoči estrih E 225 (SIST EN 13813 oz.
ÖNORM 3732 CA-C20-F4) za plavajoče, drseče in vezane estrihe
za strojno nanašanje z veliko kapaciteto. Brez dodatkov primeren za
talno gretje. Ni primeren za zunanje površine.
■
■
■
■

Estrihi Baumit Alpha omogočajo tudi izjemno hitro napredovanje
gradbenih del. Z Baumitovimi estrihi, ki se malo krčijo in so ojačani
z vlakni, lahko hitro in učinkovito vlijemo velike površine plavajočih
estrihov brez stikov.

p ohoden: 24 ur
polno nosilen: 5 dni
začetek ogrevanja: 3 dni
čas zaščite: 24 ur

ESTRIHI

MOČNO IN ODPORNO

Solido

CEMENTNI ESTRIH

ATTRACTIVE CHOICE

enostaven za vgrajevanje
primeren tudi za zunanje površine
	brez dodatkov primeren za talno ogrevanje
Klasični Baumitov estrih. Izmed vseh linij proizvodov ima Baumit
Solido eno najuspešnejših zgodb. Zahvaljujoč visoki kakovosti
in odličnemu razmerju med kakovostjo in ceno je še zmeraj
priljubljen.

Močan
Baumit Estrich E 225 | Solido E225

Pripravljeni cementni estrih skupine E 225 (SIST EN 13813 oz.
ÖNORM 3732 CT-C20-F4) za plavajoče, drseče in vezane estrihe,
brez dodatkov primeren tudi za talno gretje. Primeren tudi za zunanje
površine.

Baumit. Ideje prihodnosti.

